
ים  ּבּורִּ  ַהכֹּל דִּ

ּיֹות(  ְגַון ְתנּוחֹות ַאְפָלטֹונִּ  )מִּ

 

ים 1 ְשָחק ַהַמְקדִּ  . ַהמִּ

 

ֲחֵקי ִמִלים,  ִמשְׂ

ה,  בָׁ שָׁ  ִחידֹות ַמחְׂ

שֹון. שֹון נֹוֵפל ַעל לָׁ  לָׁ

שּובֹות,  ֵאלֹות ּותְׂ  שְׂ

ִחינָׁה,   ֶסֶקר, ֵחֶקר, בְׂ

עֹון  שָׁ ִכים כְׂ רָׁ יֹונֹות ִנדְׂ  ֶהגְׂ

ֵתק ּוֵמִאיץ  ַתקְׂ  מְׂ

מּות ֵשֶכל,  מּות ֵלב, ַהלְׂ  ַהלְׂ

ִחיִלים, ִאים ֲאֹפִרים ַמכְׂ  תָׁ

בֹות  שָׁ  קּוֵרי ַמחְׂ

ִרים ֶזה ַבֶזה, זָׁ  ִנשְׂ

זּוִתי ג חָׁ ֵמיצָׁ  ִמלּוִלי. - לְׂ

ִדים  בָׁ ִטים ִנכְׂ פָׁ  ִמשְׂ

ֲאִויר,  ִפים בָׁ ַנשְׂ  ִמתְׂ

ֶמֶשת ַמשְׂ ה מְׂ ִשיחָׁ ה,-לְׂ ֵרבָׁ  קְׂ

ִמ  נּו תָׁ ַדעְׂ  יד ֵהן יָׁ

ִלי ַמַגע ַיד ם -בְׂ דָׁ  אָׁ

ה: ַדֵבר ַאֲהבָׁ ִחיל לְׂ ַהתְׂ  לְׂ

 

ית 2 סיֹוֵנרִּ  . ַהמִּ

 

ַעִין   ַעִין בְׂ

ִנים  ִנים ֶאל פָׁ  פָׁ

ה בּונָׁ ִביהֹות ֶשל תְׂ גֹות ַמגְׂ סָׁ  פְׂ

 ֶגֶבר גֹוֵבר, 

 סֹוֵבר, 

 ּדֹוֵבר, 



ה  ִתינָׁ ה ַממְׂ ִאשָׁ    -חֹוֵבר לְׂ

חֹור,  אָׁ ה רֹאש לְׂ  ַמטָׁ

יָׁן  ִענְׂ ה בְׂ ִשיבָׁ  ַמקְׂ

הֹוֵלך  אּום ַהגֹוֵבר וְׂ  ַלנְׂ

ַתַחת  ֵתך ַאט ִנפְׂ  ַּדעְׂ

ִתי  ַבר ִמלָׁ  ִלדְׂ

ָך. בְׂ ו ֶאל ִקרְׂ שָׁ  ַהחֹוֶדֶרת ַעכְׂ

 

3 .Cunnilingus 

 

 לֹא רֹוֶאה ֶאת ֵעיַנִיך 

ה ִמֶמִני.  לָׁ ַמעְׂ  ֵהן לְׂ

ַתִיך.  פָׁ  נֹוֵטַע ֵעיַני ִבשְׂ

ִלי  ם רֹוֵחש ִלבְׂ  קֹול שָׁ

יֹונֵ   ַהּסֹוֵער   ךִּדמְׂ

יו ֶאת ִריַסִיך.  דֹותָׁ  ֵמִציף ַעל גְׂ

ַבר?  ה ֶזה, ֶרֶטט עָׁ  מָׁ

ֵרר? ַהגֵ  ַטמְׂ  ֵּוך ִהצְׂ

ִתי, ַמרְׂ ַעט לֹא אָׁ ר ֵהן ִכמְׂ בָׁ  ּדָׁ

ִתי ַקלֹות  ַחשְׂ    -ַרק לָׁ

 ַאך ִמִלים ֵהן נֹוצֹות, 

ִציצֹות,   מְׂ

 ַמִציתֹות  

 ִניצֹוצֹות... 

 

4 .Fellatio   

 

ַתִיך  פָׁ  ֶמֶתק שְׂ

שֹוֵנך  ַקת לְׂ  ֶחלְׂ

ַני  יָׁ  ֹנֶפת צּוַפִיך ַעל רֹאש ַמעְׂ

 ֶהֶבל ִפיך ַהלֹוֵחש 

סּוִמים  ֵרי ֶשֶפר קְׂ  ִאמְׂ



ַני.  זְׂ ם ַמִגיִעים ֶאל אָׁ  ֶשֵאינָׁ

רּוך,   מֹוִחי ֹכה ּדָׁ

ִגיב,  הָׁ ע ִמלְׂ נָׁ  ַאך ִנמְׂ

ה  ִתיקָׁ יו ִבשְׂ שּובֹותָׁ     -אֹוֵגר תְׂ

אֹות עַ  ִני ֶאת הָׁ  ד ִתתְׂ

ֹגר ִלִבי  ַתח סְׂ  ֶשֶאפְׂ

ה.  ִקיקָׁ ִעי ִבשְׂ לְׂ ַרי ִתבְׂ בָׁ  ּודְׂ

 

5 .Analingus 

 

The back of your mind 

Is what driving me mad 

Where you keep all your secrets astray : 

So perfectly looking   -  

What's there in the dark 

That holds everybody away ? 

I know you'd never let me in 

But it's where my thought has always been... 

 

 . ְשַפת ַהּגּוף 6

 

ֵפי ב, -רְׂ כָׁ  ֵשֶכל ִנשְׂ

 ֲחבּוִקים זֹו ַבֶזה, 

נּוחַ  ֹקט, נָׁ ַגע, ִנשְׂ  ִנרְׂ

ַסֵפר   ַרק ַהגּוף יְׂ

עֹות  בָׁ וֹות ֶאצְׂ ַקצְׂ  בְׂ

ַבר ַאֲהַבת   רּוַח. ֶאת ּדְׂ  הָׁ


